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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

للحصول على املعلومات الىت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أهداف البحث وأغراضه يلزم أن 
 . تسلك الباحثة على الطرائق التالية

 البحث ونوعهمدخل  . أ
من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته أنه ال  ةالبحث ههذكانت من مدخل  

عه فهاذا البحث من نوع أما من حيث نو  ٧٥يتناول بيانته عن طريقة معاجلة رقيمة إحصائية.
  .البالغىحتليل 

 بيانات البحث ومصادرها  . ب
هي البيانات  )Data Primerاالساسية (مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات 

اليت جتمعها الباحثة واستنبطاهتا و توضيحتها من املصادر األوىل. فاملصادر األولية مأخوذة من الرواية 
تأخذ من ) Data Sekunderالذي تبحث يف مسألة عدم مساوة بني اجلنسني. والبيانات الثانوية (

تستخدم الباحثة عددا  يف النشر العلمية أو اجملالت عادة.املراجع األخرى واستنبطاهتا و توضيحتها 
 من مصادر البياتات تتكون من املصدرين: 

احملّسنات اللفظية و صلية حول مصدر البيانات األساسية هو ذات املعلومات و احلقائق األأ. 
و غريمها  و علم البديع فنون البالغة ، مثال: كتابيف خطبة واصل بن عطاء  احملّسنات املعنوية

 . خطبة واصل بن عطاءحثة فتستخدم الباعلم البديع أّما لتحليل البالغة يعىن  املتعّلق هبا، و
ب. مصدر البيانات الثانوية، هو مأخوذ من دراسة الكتب البالغية و املقاالت و الرسائل و 

 التقرير و اإلنتارنيت و غريها املتعّلقة بالدراسة البالغية. 
وص اليت تدل على الكلمات أو اجلمل أو النص تتكون من  هي حثإن بيانات هذا الب

خطبة واصل بن عطاء من  . و أما مصادر هذه البيانات فهياحملّسنات اللفظية و احملّسنات املعنوية
 . "املنزوعة الراء"
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 ج. أدوات جمع البيانات 

أما كاملنهج و   ٧٦دمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي اإلجتماعي.خلة اليت استآهي   
أخذت جتنب إليها اهتمام الباحثني يف األدب العريب فمع ظهور  اليتالنفس من املناهج احلديثة 

علم اإلجتماع و تقدم دراساته ، و تعدد اجتاهاته و مدارسه و تظرياته و ما حتاوله من دراسة 
جابتهم هلذا التأثري أو اجملتمعات البشرية املختلفة ، و مدى تأثريها على أفرادها ، و مدى است

مترودهم عليه وما يكون بينهم و بني جمتمعاهتم من توافق اجتماعى أو فقدان هلذا التوفق وما 
تنطوى عليه احلياة اإلجتماعية من رواسب احلياة البدائية ، و ما إستقر يف ضمريها اجلماعى من 

موازين اقتصادية تؤثر يف حياة  أوهام هذه احلياة  و أساطري ها و خرافاهتا مث يصل هبذا كله من
اجلماعة كما تؤثر تؤثر يف حياة األفراد ، و ما يصيب هذه املوازين من اعتدال او اختالل ، و ما 
يرتتب على ذلك من استقرار احلياة اإلجتماعية أو اضطراهبا و اطمئنان الفرد إىل جمتمعة أو مترده 

تصادية ظهر من الباحثني يف األدب العريب عليه ، مع ظهور هذه الدراسات اإلجتماعية و اإلق
من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من نتائج على هذه األدب من أجل الكشف 

 مدى التفاعل احلتمى بني األديب و اجملتمع الذى يعيش فيه ، ما يصلح املنهج النفسعن 
و يف مجع  وهر األدبية.لدراسة الشخصيات األدبية يصلح هذا املنهج اإلجتماعى لدارسة الظ

األدوات البشرية أي الباحثة نفسها. مما يعين أن الباحثة يشكل  ةالبحثه دم هذخستتالبيانات ف
 أداة جلمع بيانات البحث.

 طريقة جمع البيانات  . د
يف خطبة  ةفهم الباحثتو  أقر توهي أن  ،فهي بطريقة الوثائق ةستجدم الباحثتأما مجع البيانات ف

 واصل بن عطاء " املنزوعة الراء".

 الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث هي:
) هي الدراسة تقصودها مجع البيانات و األخبار مبساعدة املواد library researcs(طريقة مكتبية  •

 ك.املوجودة يف املكتبة مثل املعجم و الكتب و اجملالت و اهلوامش و غري ذل

76 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:ALFABETA.2009) hal 102 
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) هي طريقة عملية جلمع البيانات و املعلومات على طريقة نظر Dokumentasiطريقة و ثاقية ( •
 الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب و غري ذلك.

 
 تحليل البياناتطريقة  ه.  

 أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها الباحثة الطارقة كمايلي:
 
يف  احملّسنات اللفظية واحملّسنات املعنوية ار الباحث من البيانات عن حتديد البيانات : هنا خيت . أ

خطبة واصل بن عطاء " املنزوعة الراء"( اليت ّمت مجعها) ما يراها مهمة و أساسية و أقوي 
 صلة بأسئلة الباحث.

خطبة واصل بن عطاء " املنزوعة   تصنف البيانات : هنا يصنف الباحث البيانات عن  . ب
 ّمت حتديدها) حسب النقاط يف أسئلة الباحث. الراء" (اليت

ج. عرضها بيانات و حتليلها و مناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانات عن خطبة واصل بن 
ّمث يناقشها وربطها  ،و تصنيفها) ّمث يفسرها أو يصفها عطاء " املنزوعة الراء" (اليت ّمت حتديدها

 اليت هلا عالقة هبا.

 ز. تصديق البيانات 

و تتبع الباحثة يف تصديق بيانات  ،عها و حتليلها حتتاج إىل التصديقالبيانات اليت ّمت مخي إن 
 هذا البحث الطرائق التالية:

يف خطبة واصل بن عطاء  حمّسنات اللفظية و حمّسنات املعنويةالبيانات وهي "  مراجعة مصادر . أ
 " املنزوعة الراء" " الذي ينص حياة يف .

ن حمّسنات اللفظية و ربط البيانات عوهي اليت ّمت مجيعها مبصادرها. أي الربط بني البيانات   . ب
 يف خطبة واصل بن عطاء " املنزوعة الراء" (اليت ّمت مجيعها وحتليلها). حمّسنات املعنوية
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حمّسنات اللفظية و حمّسنات  أي مناقشة البيانات عن ج. مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف 
واصل بن عطاء " املنزوعة الراء" (اليت ّمت مجيعها وحتليلها) مع الزمالء و  يف خطبة املعنوية 
 املشرف.

 ح. خطوات البحث

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالث التالية:

ويقوم بتصميمه  ،حلة بتحديد موضوع حبثه و مركزاتهيف هذه املر  ةقوم الباحثتمرحلة التخطيط :  . أ
 وتناول النظرية اليت هلا عالقه به.، ضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به وو  ،و حتديد أدواته

 يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها و ومناقشتها. ةقوم الباحثت:    مرحلة التنفيد  . ب
للمناقشة ّمث تقدم  ،قوم بتغليفه و جتليدهته و تحبث ةاحث: يف هذه املرحلة الب   ج. مرحلة اإل�اء 

 قوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات املناقشني.تللدفاع  عنه و بعد ذلك 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


